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HET W O O R D  DAL EN ZIJN MAAGSCHAP. 

Ons ~oord dal, eng. da/e, got. dal ,,dal, kuil", on. dalr, ags. dad, os. dg/, 
ohd. ta/, ob. dol~ ,,kuil," worden, voor zoover ik zie, vrij algemeen met her 
gr. ~6~0~ ,,koepeldak" in verband gebracht. Slechts Meillet aarzelt en .zegt, 
na de maagschap van oh. dol~ besproken te hebben, vrij nuchter: ,,On rap- 
proche aussi gr. 0 6 ~ " :  ~?tudes sur l'6tymologie et le vocabalaire da vieux 
slave, bl. 243. 

Ik heb mij nooit goed met deze zienswijze kunnen vereenigen, en wel om 
de volgende redenen: 

�9 1. De oorspronkelijke beteekenis van het idg. substantief zou geweest zijn: 
,buiging", konkaaf of konvex; en de begripsrepartitie ware dan deze, dat 
de Germanen en Slaven de beteekenis van ,,konvex", de Grieken die 
van ,,konkaaf', naar hun latere woonsteden meebrachfen of d~ar naderhand 
onwikkelden. De m o g e l i j k h e i d  hiervan kan ik zeker niet on~kennen; 
maar dat bedoelde middelterm zich bij een of meer bepaalde yolks- en 
taalgroepen u i t s l u i t e n d  tot de beteekenis van ,,konkaaf", bij andere 
u i t s t u i t e n d  tot die van ,,konvex" zou hebben ontwikkeld, rind ik op z'n 
minst zeer o n w a a r s c h i j n l i j k  en, naar ik meen, zonde r analogon. 

2. Her gr. Od2o~ beduidt ,koepel, koepeldak, koepelbouw (in het alge: 
meen)", en het is filet twijfelachtig of de geweldige en a~istieke koepelgraven 
der middel- en laat-Mykeensche periode zijn voor den Griekschen koepel- 
bouw toongevend geweest: ann deze koepelgraven ontleenden de latere 
koepelkonstmkties vorm en naam. Mocht her nu echter blijken, dat dit 
koepelgraf zelf niet oorspronkelijk is, maar slechts de nawerking van een 
primitieven rondbouw, waarin v6or-Grieksche stammen hun woonhuis pleeg- 
den op te trekken, dan is het vermoeden alleszins gewettigd, da t  de Grieken, 
die het koepelgraf bouwden, m~t her kultuurobjekt ook de benaming van 
dit ol::jekt hebben overffenomen. Hiervoor pleit de nauwe samenhang van 
,,W'6rter und Sachen". 

En juist deze samenhang van graf met privaatwoning, door v. Sybel en 
anderen vermoed, is uit de opgravingen te Orchomenos in 1903 en 1905 op 
aansporen van Furiw~ngler door H. Budde ondernomen, met alle zekerheid 
gebteken: zie H. Budde, Orchomenos L Die iilteren An.siedlungsschichlen, 
in de Abhandl. der Ki#~igt. bayer. Akademie, latdlos,-Philol. Klasse 1907, bl. 
19 v.v., 42 v.v. Her Mykeensche koepelgraf gnat in wezen op een pnmitieven 
woningbouw met kringvormig grondplan, leemen muren en konische welving 
temg, die behoorde tot den kultuurkring van v6or-Grieksche stammen, die 
Hellas hevolkten tegen her einde~ van het derde millennium y. Chr. En dewijl 
nu deze oerbevolking van Griekenland: Pelasgen, of hoe men ze ook gelieve 
te noemen, en ook weer uiteenvallend in verschillende elkaar opvolgende 
stammen, - allicht verwant was met de Hetfieten van Klein-Azi~ (vergelo Fick, 
Kretschmer e. a.), maar in alle geval geen Indogermaansch karakter vertoont, 
w.ordt m. i. de samenhang ~an ~,~o~ met de maagschap van ons woord dal 
in hooge mate bedenkelijk. 

Nat~urlijk zijn het vooral de plaatsnamen met hun eigenaardige suffixen 
-m% en -oo-, die op Griekschen bodem het Pelasgische tijdperk vertegen- 
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woordigen. Maar ook v6or-Grieksche kultuurvoorwerpen van zeer verschil- 
lenden aard hebben zich mbt hun benamingen weten te handhaven, en hierop 
is vooml de aandaeht gevestigd door Meillet, Aperr d'une histoire de la 
langue grecque, bl. 59 v.v., en Kretschmer, Oeschichte der griechischen 
Sprache, bt. 401 v.v.: ik vermeld ,laagl~,Oor (Ilias X, 576 is heusch niet 
onecht[), ~a~O~Oor b~Oor ~ d ~ o ~ ,  ~wdew~o~, l~a~o~, ~e~o~; e nz. 
Grootendeels dragen deze woorden zeer zeker een sterker sprekend exotisch 
karakter dan onze vorm 061or al komt her /-suffix in de Klein-Aziatisehe 
talen herhaaldelijk voor. Maar dit kan niet gezegd worden van twee andere 
Grieksche woorden, die door Prellwitz, Boisacq en Fick (I4, bl. 466) met 
~6~o~ verbonden worden, hi. ~.at~o~ en ~a~.a~ met het eigenaardige 
m-suffix: wat hier den naam van her ingeslot6n vertrek bepaalt,, is de 
koepelvormig-gewelfde konstruktie. Dit blijkt o.a. uit enkele beteekenissen 
van ~a.~at~, als ,hartkamer" en vooral ,,bijenkorf", de typische vorm van 
de v6or-Grieksche O6;lo~. 

Zeer terecht vergelijkt Brugmann, Berichte der sdchs. Oesellschafl der 
IVissensch. 1897, bl. 32 v.v., met de hierboven behandelde woorden gr. 
~ a ; ~ 6 r  uit *o~o-Oa;q~o-a: her eerste lid is de stare ok~(e)s, het tweede, 
*~o2/~6r staat tot ~a[~or als n~oZt~6r tot ni.6~a#or o~v~6r tot o~era~6r 
Maar omdat hij, verleid door de zoogenaamde Verwantschap met de maag- 
schap van nnl. dal, de primaire beteekenis van Oa~alzor Oa~at~# miskent 
en deze oorspronkelijk als de begripsvertolking van ,holte, schuilhoek" 
beschouwt, slaat hij ook bij de verdere verklaring de plank mis. De betee- 
kenis van ,,holte, schuilhoek" heeft zich uit de primaire van ,,gewelfde 
ruimte" ontwikkeld: vandaar hog, behalve de reeds vermelde beteekenissen 
van ,hartkamer" en ,bijenkorf',, die van ,his, tempel, schatkamer, neusgaten" 
enz. Gr. &~a~lz6r beteekent dan ook niet ,die Augenh#hle mitsammt dem in 
ihr liegenden Augapfel" (bl. 34 t. a. p.); het  woord is samengesteld uit een 
Grieksch en een v6or-Grieksch bestanddeel, waarvan het eerste ,oog", bet 
tweede ,gewelf" of ,gewelfde ruimte" beteekende, hetzij de welvin E der 
oogholte, hetzij de welving van her oog zelf. Dit laatste lijkt mij zelfs het meest 
waarschijnlijk, gezien ons woord oogappel en bet fr. prunelle, en ook gelet op 
Odyssea XIX, 211. d~oOa~t~ol 8" doe el ~ a  go~a~a~ elk olS~or162 ~ 
#2eq0fiOo~o~. Men vergeleek de oogwelving met die van het koepelgraf of van 
een ander koepelvormig gebouw, en z6o kwam de hybridisehe samenstelling 
tot stand, Naderhand verdween de oorspronkelijke beteekenis van Jq~#a2,u6; 
en kreeg dit woord gewoon die van ,,oog", evenals ons woord adelaar 
,,edele aar"  naderhand eenvoudig ,arend" beteekende. Voor ,,oog" had men 
nu twee woorden: een ouder ~rooe (*d~ff, vgl. het osl. o~i, en een jonger, 
dq,#a2ttda. Het eerste woord heeft in den strijd om het bestaan moeten onder- 
doen, omdat het met zijn dualisvorm tot een verouderde kultuurperiode 
behoorde, en o0k omdat het te kort was: zoo moest eens lat. ire het afleggen 
tegen vadere. 

Ten slotte nog een woord over her gr. #a2~ooa. Deze vorm wordt meestal 
beschouwd als staande buiten alle betrekking tot den inheemschen Griekschen 
taalschat. Ook de vergelijking met woorden van andere idg. talen houdt geen 
steek. Hirt, Ablaut bl. 88, vergelijkt wel het lit. de'/~a ,vlakke hand" en rekon- 



Schrijnen. 243 Her woord dal. 

strueert dan, terwijl hij Od,~aooa als RSb. beschouwt, een idg. basis dhe lAx 
,,uitstrekken"; maar van deze etymologie zegt Boisacq te reeht: ,,Le rap- 
prochement de Hirt .... est eaduc." Ik aanvaard echter de etymologie van 
Prellwitz, die her woord bij de maagschap van OdEavor Oa~m?, 06~o~ rang- 
schikt, maar met dien verstande, dat ik afwijkend van Prellwitz 0dEaaaa m~t 
Odaavo~, Oa).d/~, 06~o~ beschouw als behoorende tot den v6or-Griekschen 
taalschat. Vertoont her woord met zijn -o~  suffix niet duidelijk een ,,Pelasgisch" 
karakter? En is anderzijds de ,welving" (konvex!) geen typeerend kenmerk 
van de hooge zee ? 

Toen de Oergrieken van uit hun noordelijke, praehistorische woonsteden, 
ver van zee, bet Balkan-Schiereiland binnentrokken, hadden zij, zooals ik 
elders heb uiteengezet 1), de algemeene Indogermaansche benaming voor 
,,zee", gevormd van den wortel mer Oat. mare, got. marei, osl. morje enz.) 
verloren, en braehten slechts het woord n6v~o~ mee; n(Ea~,oa moet wel een latere, 
specifiek-Grieksche formatie zijn, evenmin als het lat. aequor in de volkstaal 
gebruikelijk, F16v~oa behoort met zMtor ,betreden weg", lat. pons ,,weg, 
waarover men gaat", dan ,,moemsweg", ,,brug", en ohd. fendo ,,voetganger" 
tot de maagschap van ons wo o rd  yonder: het komt nl. van een wortel 
pent (h) ,  die ,,gaan" beteekent. Hoe kwam het dan aan de beteekenis van 
,,zee"? Ik denk hier aan woorden als bet mnl. d~c, dat ,,dijk" en ,,poel" 
beteekent, en besluit nit deze en  dergelijke begripsassociaties - men ver- 
gelijke ook woorden als gracht, vaart, water, rivier e.a .  - dat de begrips- 
ontwikkeling in deze lijn heeft plaats gehad: de benaming van den 
moerasweg is op het moeras overgegaan, en uit de beteekenis van 
,,moeras, poel" is die van ,,meer, zee" gegroeid. De verklaring van n~ror 
,,waar men een weg door heeft", met verwijzing naar de ~oa ~2svOa, r ind 
ik vooral voor uitdrukkingen behoorende tot de zeemanstaal of visscherstaal 
beslist te idealistisch. Immers, van uit deze groeptaal was het woord eertijds 

,tot de algemeene taal overgegaan, maar nog steeds met de beoerlde betee- 
kenis van ,,meer, plas." 

De hooge zee leerden de Grieken eerst kennen in hun latere, historische 
woonplaatsen, en het is niet meer dan natuurlijk, dat zij voor dit hun vreemde 
element de benaming van de oerbevolking overnamen: ~9~aooa. Het oude 
~6~ro~ ,,plas" bleef echter in de dichtertaal voortleven en bracht het d~iar 
tot de beteekenis van ,,zee", zooals ook wij spreken van ,,den grooten waterplas." 

Utrecht. Jos. SCHRIJNEN. 

NAAR A A N L E I D I N G  VAN DE T W E E D E  O U D P R U I S I E S E  
K A T E C H I S M U S .  

In 1545 verscheen te K6nigsberg de eerste katechismus in de Pruisiese 
taal, gedrukt op bevel van hertog Albrecht yon Hohenzollern, - en hog in 
hetzelfde j aa r  werd deze editie gevolgd door een tweede belangrijk verbe- 

l) Zle mijn geschrift over De vergelOkende Ido~sieke taal~tenschap in her gymnasiaal 
onderwOs. Zuffen ~9t6, bl. 58. 


